
Ziemassvētku ēdienkarte 
(servēta porcijās)

Salāti
• Rostbifa salāti ar ceptiem kartupeļiem, sēnēm,
  paipalu olām un saulē kaltētu tomātu pesto;
• Mango un avokado salāti ar ceptām
  tīģergarnelēm, laima čili mērcē;
• Rukolas salāti ar tomātiem, mocarellas sieru,
  ķirbju eļļu un ceptām sēklām;

Uzkodas
• Laša un tunča seviče ar avokado, marinētām
  Wakame aļģēs un sezama sēklām;
• Liellopa gaļas rostbifs ar pašgatavotu ābolu čatniju;
• Pīles aknu terīne ar apelsīnu džemu;
• Riverside uzkodu plate (sieru izlase, marinējumi,
  cūkas šķiņķis sinepju, medus marinādē, zandarta
  strēmeles panco);
• Tumšais groziņš ar vītinātu tomātu un baklažānu.

Pamatēdieni
• Sivēna medaljoni ar ceptām meža sēnēm;
vai 
• Glazēts lasis.

* Pamatēdieni tiek piedāvāti ar kartupeļu
klimpām un spinātiem. 

Deserti
• Šokolādes braunijs ar vaniļas želeju.

Maize un sviests Tēja / kafija un ūdens

Par papildu maksu:
• Konferenču zāles bārs ar bārmeni tikai Jūsu
  pasākumam ar Jūsu dzērieniem (4 st.);
• Daudzkrāsains zāles apgaismojums;
• Foto būdiņa;
• Izmitināšana viesnīcas numuriņos. 



Ziemassvētku ēdienkarte 
(bufetes tipa)

Salāti
• Klasiskie Cēzara salāti ar grilētu cāļa krūtiņu;
• Rosbifa salāti ar ceptiem kartupeļiem, paipalu
  olām un saulē kaltētu tomātu pesto;
• Mango un avokado salāti ar sviestā ceptām
  tīģergarnelēm un laima čili mērci;
• Svaigo lapu salāti ar tomātiem, mocarellas
  sieru un ķirbju eļļā apceptām sēklām.

Uzkodas
• Laša sašimi ar ponzu mērci, čili, lociņiem un kinzu;
• Plāni griezta liellopa cepeša gaļa ar sīpolu
  marmelādi rupjmaizes groziņā;
• Uzputots cāļa gaļas muss ar mango želeju groziņā;
• Mazsālīta siļķe ar confit kartupeli un paipalu olu;
• Baklažānu un tomātu tartars ar mocarellas
  sieru melnā groziņā;
• Kazas siera pērle ar apelsīna marmelādi.

Karstā bufete
• Sivēna medaljoni ar ceptām meža sēnēm; 
• Teļa vaigi, pagatavoti dārzeņu-sarkanvīna mērcē;
• Timiāna sviestā cepta zandarta fileja ar
  citronzāles mērci;
• Garšaugos cepti kartupeļi ar spinātiem;
• Grilēti dārzeņi ar raudeni.

Deserti
• Mini pistāciju eklēri.
• Aveņu rooibos krēma minikūciņa.
• Mini medus kūciņa ar zemeni.

Maize un sviests Tēja / kafija un ūdens


